Eines per cohabitar la comunitat que volem
Recursos pràctics per a la convivència | Un curs de Fil a l'agulla

Formació adreçada a persones que conviuen, estan en fase de
promoció d’un cohabitatge o tenen interès a viure en comunitat.

OBJECTIUS DEL CURS

CALENDARI I CONTINGUTS
Curs teòrico-pràctic de 33 hores
De gener al juny del 2023 (es pot fer per mòduls)

Aproximar-se a alguns dels aspectes claus en la
construcció de comunitats sostenibles
Tenir un marc compartit de quins són els elements claus
per facilitar la cura de les comunitats
Tenir coneixements pràctics en relació amb aspectes
com ara la presa de decisions, la creació d’ambients
inclusius…
Desenvolupar una major consciència de com cada persona
pot ser un motor de canvi per la seva pròpia comunitat,
treballant el posicionament i la consciència personal
Tenir més eines per facilitar la gestió de conflictes i els
reptes.

Horaris: dissabtes de 10h a 14h i de 15.30h a 17.30h
Mòdul 1: El terra comú. La visió de la comunitat que som | 14 de gener

Mòdul 2: Crear comunitat. La cura de les persones, les relacions, la
comunitat i l’entorn | 25 de febrer
Mòdul 3: La diversitat que som. Atenent les dinàmiques de poder entre
nosaltres | 25 de març
Mòdul 4: L’acord i el dissens, dues cares de la mateixa moneda en la
presa de decisions | 15 d’abril

Mòdul 5: Què ens diu el conflicte | 20 de maig
Sessió de casos | 9 de juny (serà divendres de 17h a 20h)

La visió és el terra comú, representa el somni que guia la comunitat. Aquest s’aterra en el dia a dia, en el que es
veu, com les accions i activitats i en el que és menys visible, com la cultura i les relacions.
Si el terra comú no està clar, no és prou acotat, no és compartit i tothom se’n sent part, hi ha conflictes.

ESPAI I MÉS INFORMACIÓ
Local de Fil a l’agulla, Carrer de Sants 10, espai
amb accessibilitat.
Preu de la formació: 420 € el curs sencer (inclou sessió
de casos) i 84 € per mòdul.

Més informació i inscripcions
filalagulla.org/formacions
escolafil@filalagulla.org

654 07 03 58
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